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Her yılın sonunda belirlenen yeniden değerleme oranı doğrultusunda birçok
vergi, harç ve ceza otomatik olarak artırılıyor. Bunun ötesinde vergi sistemimizin
revize edilerek günün koşullarına uygun hale getirilmesi gerekiyor…

Vergileri artırmak çözüm değil
VERGİ Usul Kanunu’na göre, “yeniden değerleme oranı”
yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı
dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik
Kurumu’nun Üretici Fiyatları Genel Endeksi’nde meydana
gelen ortalama fiyat artışına göre belirlenir. Bu oran Maliye
Bakanlığı’nca Resmi Gazete ile ilan edilir. Bu hüküm uyarınca
yeniden değerleme oranı 2016 yılı için yüzde 3.83 olarak tespit
edildi. Her yılın sonunda belirlenen yeniden değerleme oranında
yeni yılda ödenecek başta emlak, taşıt, damga vergisi olmak
üzere birçok vergi otomatik olarak artırılıyor. Bu vergiler dolaylı
vergi olduğundan yaşam da en az o kadar zamlanıyor.

HANGİ VERGİLER YENİ YILDA NE OLDU?
Vergi sistemimiz gelir üzerinden alınan dolaysız vergiler ile
servet ve harcamalar üzerinde alınan
dolaylı vergilerden oluşuyor. Son yıllarda
dolaylı vergiler dolaysız vergilerden daha
fazla yaygınlaştı. Bu da devlet için kolay
gelir kaynağı, vatandaş için ise külfet
olmaya devam ediyor. 1 Ocak 2017
tarihinden geçerli olmak üzere Resmi
Gazete’de yayımlanan vergi tebliğleriyle,
yüzde 3.8 oranında artan vergiler şöyle
sıralanabilir: Emlak vergisi, çevre temizlik
vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, damga
vergisi, cezalar (vergi, trafik vb.), harçlar, (pasaport, ehliyet vb.)
Yukarıda sıraladığımız rutin hale gelmiş vergilerin yanı sıra,
harcama üzerinden devlete ödediğimiz çok önemli iki vergi türü
bulunuyor. Bunların birincisi KDV, ikincisi ise ÖTV. Yüksek
olduğuna ilişkin her zaman şikayet konusu olan bu iki önemli
vergi türünden KDV, sektörel bazda sık sık değiştirilmekte.
Başta lüks tüketim mallarına uygulanan ÖTV ise, uzun yıllardan
beri devamlı artırılarak uygulanmakta iken, ilk defa hükümet
tarafından geçen yılsonunda yapılan bir düzenleme ile yeni yılda
uygulanmak üzere araçların satış fiyatına göre yeni vergi oranları
uygulanıyor.

OLUMLU DÜZENLEMELER DE VAR
1 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere bir çok vergi ve
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harçlara zam yapılırken, çok az da olsa aynı oranda kişilerin
lehine olan düzenlemeler de yapıldı. Buna göre…
■ Fatura yerine yazar kasa ile fiş kesme sınırı 880 TL den 900
TL ye çıkarıldı.
■ Doğrudan gider yazılacak sabit kıymetlere ilişkin had 880
TL den 900 TL ye çıkarıldı.
■ Hizmet erbabına verilecek yemek yardımı 13.7 TL den 14
TL’ye çıkarıldı.
■ Çalışanlara ödenecek AGİ yüzde 3.8 oranında artırıldı.
■ 2017’de beyan edilecek 2016 yılı mesken kira gelirleri
istisnası 3.600 TL den 3.800 TL ye çıkarıldı.
■ 2017’de beyan edilecek 2016 yılı brüt işyeri kira gelirleri
istisnası 29.000 TL den 30.000 TL ye çıkarıldı.
■ Asgari ücret aylık brüt 1.647 TL den 1.777.50 TL ye
çıkarıldı.
Çok yüksek olan ÖTV ile ilgili
yapılan en son düzenleme ile 1 Ocak
2017’den itibaren satış fiyatına göre
yeniden oranlar belirlenmesi yerinde
bir uygulama oldu. Buna göre, araçların
ÖTV oranlarını sadece motor hacmine
göre değil, aynı zamanda satış fiyatına,
tipine, sınıfına, kapasitesine, cinsine,
kasa yapısına göre ayrı ayrı belirleniyor.
Böylece örneğin her ikisi de 1600cc
olmasına rağmen vergisiz fiyatı 20 bin TL olan otomobille
100 bin TL’yi aşan otomobilden farklı oranlarda ÖTV tahsil
edilebilecek. Bu iki araçtan birine yüzde 45 diğerine yüzde
90 ÖTV uygulanabilecek. Ancak genel ÖTV oranlarının çok
yüksek olması, kamuya yarar, sektöre ve kişilere yüksek maliyet
getiriyor.
Sonuç olarak, vergi sistemimizin revize edilerek adil ve
uygulanabilir bir şekilde günün koşullarına uygun hale
getirilmesinin zamanı çoktan geldi. Çok sık değişikliğe uğrayan
vergi mevzuatımız maalesef taraflarca arzu edilen seviyeye
henüz gelebilmiş değil. Başta, gelir vergisi ve vergi usul
kanunlarındaki değişiklik tasarılarının ivedi bir şekilde gündeme
alınması gerekiyor. Kolaycı bir yöntem ile harcama üzerindeki
vergilere ağırlık verilmesi doğru ve adil bir yaklaşım değil.

